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Pressmeddelande  

Stockholm, 15 april 2014 

 

Djurkliniken i Katrineholm ansluter sig till AniCura 

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, förvärvar Djurkliniken i Katrineholm. 

Samgåendet innebär att AniCura breddar sitt geografiska erbjudande till djur och djurägare, samtidigt 

som djurkliniken får tillgång till en professionell partner för fortsätt utveckling av veterinärmedicinsk 

kompetens och verksamhet. 

Djurkliniken i Katrineholm grundades 1986 och tar emot ca 13 000 patienter per år. I dagens nybyggda 

lokaler, som kvalificerar för djursjukhus, har verksamhet bedrivits sedan 2009. Djurkliniken har mycket 

gott renommé och är remissinstans i regionen. Kliniken har specialistkompetens i hundens och kattens 

sjukdomar och vedertagen erfarenhet inom bland annat oftalmologi, ortopedi och internmedicin.  

I tillägg har djurkliniken eget laboratorium med en biomedicinsk analytiker. Det finns jourberedskap sju 

dagar i veckan och möjlighet till stationärvård med avskild infektionsavdelning. Kliniken är godkänd 

utbildningsplats för veterinär specialistkompetens, steg 1. 

Djurkliniken i Katrineholm har uppvisat god tillväxt som ett resultat av satsningar inom kvalitet och 

kundbemötande. I samgåendet med AniCura ser grundare och verksamhetschef Per Arvidsson att den 

positiva utvecklingen kan fortsätta. 

”Vi arbetar progressivt och blev mycket imponerade av AniCuras resurser och organisatoriska 

uppbyggnad. Vi är övertygade om att de kan bli ett starkt stöd i vår verksamhet på flera sätt och bistå oss 

inom olika områden. Samgåendet borgar för en fortsatt stabil och givande utveckling av vår verksamhet”, 

säger Per Arvidsson, verksamhetschef Djurkliniken i Katrineholm. 

”Det är glädjande att Djurkliniken i Katrineholm valt att ansluta sig till vår familj. Djurkliniken är mycket 

välskött och har höga ambitioner. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta vidare mot en ännu bättre 

djursjukvård”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura, +46 730 505 050 

Per Arvidsson, verksamhetschef Djurkliniken i Katrineholm, +46 708 380 820 
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Om AniCura 

AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget 

föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura 

som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag det enda Nordiska 

djursjukvårdsföretaget med exklusivt fokus på sällskapsdjur. 

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster och behandlingar. Detta 

innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad och specialiserad diagnostik, 

intensivvård och kirurgiska ingrepp. Företaget erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kost-

rådgivning. 

Företaget består av flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder 

djursjukvård på 60 orter och har över 1 000 anställda. AniCura tar årligen emot en halv miljon patienter 

och är en ledande utbildnings- och remissinstans.  

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm samt det svenska 

investmentbolaget Fidelio. 

Mer information finns på www.anicuragroup.com 

 

 


